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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Konsep Anggaran 

2.1.1 Pengertian Anggaran 

Semakin kompleksnya masalah yang dihadapi pemerintah daerah saat 

ini, menuntut banyak kegiatan yang harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan 

masyarakat tersebut.Pelaksanaan kegiatan hendaknya dilakukan melalui 

perencanaan yang cermat.Anggaran adalah salah satu dari berbagai rencana 

yang disusun serta berperan penting, anggaran dapat membantu perencanaan, 

pengkoordinasian, dan, pengawasan guna mencapai tujuan.Menurut Abdul 

Halim (2012:22) anggaran dapat diartikan sebagai rencana kegiatan yang 

diwujudkan dalam bentuk financial, meliputi usulan pengeluaran yang 

diperkirakan untuk satu periode waktu, serta usulan cara-cara memenuhi 

pengeluaran tersebut. 

Rudianto (2009:3) anggaran adalah rencana kerja organisasi di masa 

mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis. 

Indra Bastian (2010:191) anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket 

pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang 

diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, anggaran dapat diartikan sebagai rencana 

kerja yang dilakukan oleh organisasi dalam mengalokasikan sumber daya yang 

dimilikinya di masa yang akan datang dan dinyatakan dalam bentuk financial. 
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Adapun suatu anggaran menurut Indra Bastian (2010:191) mempunyai 

karakteristik sebagai berikut:  

a) Dinyatakan dalam satuan moneter, dan didukung dengan satuan 

nonmoneter seperti unit produksi dan unit terjual.  

b) Mencakup periode waktu tertentu, biasanya satu tahun.  

c) Mengestimasi profit potensial dari suatu unit bisnis.  

d) Merupakan komitmen manajemen, artinya manajemen bertanggung jawab 

atas pencapaian tujuan yang telah dianggarkan.  

e) Usulan anggaran di review dan disetujui oleh orang yang berwenang.  

f) Pada saat anggaran telat disetujui, maka anggaran hanya bisa diubah 

karena kondisi tertentu.  

g) Melakukan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya secara 

berkala.   

2.1.2  Fungsi Anggaran 

Anggaran menjadi penghubung antara sumber-sumber daya keuangan 

dengan perilaku manusia dalam rangka pencapaian tujuan keuangan. Menurut 

Rudianto (2009:5) fungsi anggaran yaitu:  

a) Planning (Perencana)  

Didalam fungsi ini ditetapkan tujuan jangka panjang, jangka 

pendek, sasaran yang akan dicapai, strategi yang akan digunakan dan 

sebagainya. Didalam fungsi ini berkaitan dengan segala sesuatu yang ingin 

dihasilkan dan dicapai perusahaan di masa mendatang. 
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b) Organizing (Pengorganisasian)  

Setelah sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai perusahaan di 

masa depan telah ditetapkan, maka perusahaan harus mencari sumber daya 

yang dibutuhkan untuk merealisasi rencana yang telah ditetapkan tersebut.  

c) Actuacting (Menggerakan)  

Setelah sumber daya yang dibutuhkan diperoleh, maka tugas 

manajemen selanjutnya mengarahkan dan mengelola setiap sumber daya 

yang telah dimiliki perusahaan tersebut agar dapat digunakan sesuai 

dengan fungsinya masing-masing. 

d) Controlling (Pengendalian)  

Setelah sumber daya yang dibutuhkan perusahaan diperoleh dan 

diarahkan untuk bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing, maka 

langkah berikutnya adalah memastikan bahwa setiap sumber daya tersebut 

telah bekerja sesuai dengan rencana yang telah dibuat perusahaan untuk 

menjamin bahwa tujuan perusahaan secara umum dapat dicapai. 

2.2 Kinerja 

a) Pengertian kinerja   

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, 

misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam startegic planning suatu 

organisasi.Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau 

tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu.Kinerja bisa 

diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai 
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kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan.Kriteria keberhasilan ini berupa 

tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada 

tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak dapat diketahui 

karena tidak ada tolak ukurnya (sumber: Mahsun 2006:25).   

Menurut Chaizi Nasucha dalam Sinambela (2012:186) kinerja 

organisasi didefinisikan sebagai efektifitas organisasi secara menyeluruh 

untuk memenuhi kebutuhan yng ditetapkan dari setiap kelompok yang 

berkenaan melalui usaha-usaha yang sistematik dan meningkatkan 

kemampuan organisasi secara terus-menerus untuk mencapai kebutuhannya 

secara efektif.Wibowo (2011:7) mengatakan bahwa kinerja berasal dari 

pengertian performance.Ada pula yang memberikan pengertian 

performance sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun, sebenarnya 

kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi 

termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung, Berdasarkan beberapa 

definisi mengenai kinerja organisasi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kinerja organisasi merupakan hasil kerja organisasi ataupun gambaran 

mengenai apakah suatu organisasi telah dapat melaksanakan 

kegiatan/kebijakan sesuai dengan visi dan misi yang telah dibuat oleh 

organisasi. 

b) Definisi Pengukuran Kinerja 

Sebelum sampai pada definisi pengukuran kinerja, maka terlebih 

dahulu kita harus mengetahui arti kinerja itu sendiri, menurut Mahsun 

(2009) dari berbagai literatur secara umum disarikan kinerja adalah 
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gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan 

visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis suatu organisasi. 

Sedangkan menurut Mahmudi (2010) kinerja diartikan sebagai suatu 

konstruksi yang bersifat multidimensional dan pengukurannya sangat 

bergantung pada kompleksitas faktor-faktor yang membentuk dan 

mempengaruhinya, antara lain: 

1. Faktor personal/individu, meliputi: pengetahuan, skill, kepercayaan 

diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu. 

2. Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan 

dorongan, semangat, arahan dan dukungan yang diberikan oleh 

manager atau team leader. 

3. Faktor tim, meliputi: kualitas dan semangat yang diberikan oleh rekan 

dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, 

kekompakkan dan keeratan anggota tim. 

4. Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur 

yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi dan kultur kinerja 

organisasi. 

5. Faktor kontekstual/situasional, meliputi: tekanan dan perubahan 

lingkungan eksternal dan internal organisasi. 

Menurut Campbell (1990) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

dapat dinyatakan kedalam suatu bentuk hubungan fungsional antara kinerja 

dengan atribut kinerja sebagai berikut: Kinerja = f (knowledge, skill, 
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motivation, role perception,.......) Dimana, knowledge adalah pengetahuan 

yang dimiliki oleh pegawai, skill mengacu pada kemampuan pegawai dalam 

melakukan pekerjaan, motivation adalah dorongan dan semangat untuk 

melakukan pekerjaan dan role perception menunjukkan peran individu 

dalam melakukan pekerjaan.  

Untuk mengetahui kinerja organisasi maka setiap organisasi harus 

memiliki kriteria keberhasilan berupa target-target tertentu yang hendak 

dicapai, dimana tingkat pencapaian atas target tersebut didasarkan pada 

suatu konsep tertentu yang sudah teruji validitasnya dalam melakukan 

pengukuran kinerja suatu organisasi. Menurut Robertson dalam Mahmudi 

(2010), pengukuran kinerja didefinisikan sebagai sustu proses penilaian 

kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan 

sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi, penggunaan sumber daya 

dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, 

perbandingan hasil kegiatan dengan target, dan efektivitas tindakan dalam 

mencapai tujuan. Sementara menurut Lohman (2003) pengukuran kinerja 

merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang 

diderivasi dari tujuan strategis organisasi. 

Beberapa pendapat juga menyatakan bahwa pengukuran kinerja 

merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan 

kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam organisasi 

(Whitakker dan Simons dalam BPKP, 2000).Jadi pengukuran kinerja dapat 

disimpulkan sebagai suatu metode atau alat yang digunakan untuk menilai 
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pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana strategis sehingga 

dapat diketahui kemajuan organisasi serta untuk meningkatkan kualitas 

pengambilan keputusan dan akuntabilitas. 

c) Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja merupakan bagian penting bagi proses 

pengendalianmanajemen bagi sektor publik, menurut Mahmudi (2010) 

terdapat enam tujuandalam pengukuran kinerja sektor publik yaitu: 

a. Untuk mengetahui tingkat ketercapain tujuan organisasi. 

b. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai. 

c. Memperbaiki kinerja pada periode berikutnya. 

d. Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan 

keputusan reward dan punishment. 

e. Memotivasi pegawai. 

f. Menciptakan akuntabilitas publik. 

Sedangkan manfaat dari pengukuran kinerja sektor publik bagi 

pihak internal dan eksternal organisasi (BPKP, 2000), antara lain: 

1) Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan 

untuk penilaian kinerja. 

2) Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati. 

3) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan 

membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan 

untuk memperbaiki kinerja. 



 

 

17 

4) Memberikan penghargaan dan hukuman yang obyektif atas prestasi 

pelaksana yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja 

yang telah disepakati. 

5) Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam upaya 

memperbaiki kinerja organisasi. 

6) Mengindentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. 

7) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. 

8) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. 

9) Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan. 

10) Mengungkapkan permasalahan yang terjadi. 

2.3  Anggaran Berbasis Kinerja 

a. Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja  

Anggaran berbasis kinerja (Perfomance based budgeting) pada 

dasarnya adalah sebuah sistem penganggaran yang berorientasi pada output. 

Menurut Abdul Halim (2007:177) anggaran berbasis kinerja merupakan 

metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan 

yang dituangkan dalam kegiatankegiatan dengan keluaran dan hasil yang 

diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. 

Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit 

kinerja.  

Indra Bastian (2006:171) mengemukakan anggaran berbasis 

kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada “output” 

organisasi yang berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan, rencana 
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strategis organisasi. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2003 dijelaskan pengertian anggaran berbasis kinerja merupakan suatu 

pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja atau 

prestasi kerja yang ingin dicapai. 

Berdasarkan teori diatas, Anggaran berbasis kinerja adalah instrumen 

kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 

instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh 

alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh 

instansi pemerintah sehingga setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan 

dalam Rencana Kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) 

disetiap unit-unit kinerjanya didalam suatu instansi pemerintah dapat 

dipertanggung jawabkan kemanfaatan anggaranya kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) dan Masyarakat luas. 

b. Prinsip dan Tujuan Penganggaran Berbasis Kinerja 

Menurut Abdul Halim (2007:178) dalam menyusun anggaran berbasis 

kinerjaperlu diperhatikan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja sebagai 

berikut: 

1) Transparasi dan Akuntabilitas anggaran. 

Anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai 

tujuan, sasaran, hasil, dan, manfaat yang diperoleh masyarakat dari 

suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Anggota masyarakat 

memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran 

karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama 
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pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat juga 

berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun 

pelaksanaan anggaran tersebut. 

2) Disiplin Anggaran 

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur 

secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber 

pendapatan.Sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap 

pos/pasal merupakan batas tertinggipengeluaran belanja.Penganggaran 

pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya 

penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan 

melaksanakan kegiatan/proyek yang belum/tidak tersedia 

anggarannya. Dengan kata lain, bahwa penggunaan setiap pos 

anggaran harus sesuai dengan kegiatan/proyek yang diusulkan. 

3) Keadilan Anggaran 

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya 

secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat 

tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan, karena daerah pada 

hakikatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat secara 

keseluruhan. 

4) Efisiensi dan Efektifitas anggaran 

Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan asas efisiensi, 

tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat 

dipertanggungjawabkan.Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan 
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sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan 

kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan stakeholders. 

5) Disusun dengan Pendekatan Kinerja 

Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan 

upaya pencapaian hasil kerja (output/outcome) dari perencanaan alokasi 

biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan 

atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan. Selain itu 

harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi 

kerja yang terkait. 

c. Manfaat Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja 

Menurut Dadang Solihin (2008:48) ada beberapa manfaat penerapan 

anggaranberbasis kinerja sebagai berikut: 

1) Transparansi 

Meningkatkan transparansi dengan menekankan kejelasan hubungan 

antara penggunaan anggaran dengan kinerja pemerintah sehingga dapat 

digunakan untuk meningkatkan efesiensi dalam pengalokasian anggaran 

dan pelaksanaannya.Melalui penuangan kebijakan pemerintah ke dalam 

program-program, pemerintah dapat menunjukkan komitmennya kepada 

rakyat secara jelas dan mudah dipahami.Penganggaran dan pencatatan 

akuntansi dapat dilakukan program sehingga pemisahan data biaya dan 

penerimaan per program memperjelas untuk pengambilan keputusan, di 

samping memberikan gambaran yang jelas pula mengenai keluaran dan 

hasil yang diharapkan.Dibandingkan dengan pendekatan tradisional 
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yang lebih mendasar pada pengelompokkan menurut jenis belanja, 

penganggaran yang disusun berdasarkan program jelas lebih relevan dan 

mudah diakses oleh para politisi dan publik. 

2) Penentuan Prioritas 

Pendekatan anggaran berbasis kinerja memberikan peluang kepada 

lembaga pembuat kebijakan seperti kabinet dan Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) untuk dapat menentukan prioritas secara lebih rasional. 

Hal ini terjadi karena anggaran program pemerintah tidak hanya 

menggambarkan pengelompokkan menurut organisasi dan jenis belanja, 

akan tetapi lebih dari itu di dalam program secara jelas tercermin hasil 

yang diinginkan untuk dicapai. Pendekatan anggaran berbasis kinerja 

membawa kejelasan atas fokus kebijakan pemerintah, bagaimana 

kegiatan administrasi pendukung menunjang tujuan dan target, serta 

bagaimana anggaran dibagi di antara berbagai prioritas. 

3) Efisiensi Birokrasi 

Penerapan anggaran berbasis kinerja berpotensi meningkatkan efisiensi 

birokrasi.Anggaran berbasis kinerja mencerminkan harapan bahwa 

birokrasi terselenggara dalam performa yang prima yang mendorong 

terfokusnya pencapaian hasil. Hal ini terjadi karena dengan adanya 

lembaga yang bertanggungjawab atas penyediaan layanan barang dan 

jasa publik, sementara kementrian/lembaga lebih difokuskan pada 

tanggungjawab pengaturan regulasinya, maka kejelasan kewenangan ini 

akan meningkatkan kualitas pelayanan oleh birokrasi. 
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d. Proses Penyusunan Penganggaran Berbasis Kinerja 

Menurut Dedi Nordiawan (2006:79) mengemukakan tahap-tahap 

penyusunan anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut : 

1) Penetapan Strategi organisasi 

Penetapan strategi adalah sebuah cara pandang yang jauh kedepan 

yang memberi gambaran tentang suatu kondisi yang harus dicapai oleh 

sebuah organisasi dari sudut pandang lain, karena visi dan misi harus 

dapat : 

a) Mencerminkan apa yang ingin dicapai 

b) Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas 

c) Memiliki orientasi masa depan 

d) Menumbuhkan seluruh unsur organisasi 

2) Pembuatan Tujuan 

Pembuatan tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam kurun 

waktu satu tahun atau yang sering diistilahkan dengan tujuan 

operasional karena tujuan operasional merupakan turunan dari visi dan 

misi suatu organisasi. 

3) Penetapan Aktifitas 

Penetapan strategis adalah sesuatu yang dasar dalam penyusunan 

anggaran karena penetapan aktifitas dipilih berdasarkan strategi 

organisasi dan tujuan operasional yang telah ditetapkan. 
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4) Evaluasi dan Pengambilan keputusan 

Langkah selanjutnya setelah pengajuan anggaran disiapkan adalah 

proses evaluasi dan pengambilan keputusan karena proses ini dapat 

dilakukan dengan standar buku yang ditetapkan oleh organisasi 

ataupun dengan memberikan kebebasan pada masing-masing unit 

untuk membuat kriteria dalam menentukan peringkat. 

e. Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

menyebutkan bahwa: “Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran 

dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai”. Untuk 

dapat menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(RAPBD) berdasarkan prestasi kerja atau Anggaran Berbasis Kinerja 

(ABK) diperlukan sumber daya manusia yang mampu dalam pelaksanaanya. 

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dalam buku 

2 pedoman penerapan penganggaran berbasis Kinerja (2009:20) langkah-

langkah pokok penerapan anggaran berbasis kinerja sebagai berikut: 

1) Penyusunan Rencana Stratejik 

Untuk menyusun anggaran berbasis kinerja, kementerian 

negara/lembaga terlebih dahulu harus mempunyai Perencanaan Stratejik 

(Renstra). Substansi Perencanaan Stratejik (Renstra) memberikan 
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gambaran tentang kemana organisasi harus menuju dan bagaimana cara 

(strategi) untuk mencapai tujuan itu. 

2) Sinkronisasi 

Merupakan langkah pertama yang sangat penting, yaitu sinkronisasi 

program dan kegiatan/subkegiatan. 

3) Penyusunan Kerangka Acuan 

Setiap usulan program, kegiatan/subkegiatan yang diajukan oleh 

kementerian negara/lembaga harus dilengkapi kerangka acuan yang 

menguraikan dengan jelas bagaimana program dan isinya terkait 

dengan upaya mencapai tujuan kebijakan yang melandasinya. 

4) Perumusan/penetapan Indikator Kinerja 

Indikator kinerja adalah bagian penting dalam penyusunan anggaran 

berbasis kinerja.Indikator kinerja merupakan performance commitment 

yang dijadikan dasar atau kriteria penilaian kinerja kementerian 

negara/lembaga. Indikator kinerja memberikan penjelasan tentang apa 

yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. 

Dampak (impact), yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan dampaknya 

terhadap kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat. 

5) Pengukuran kinerja 

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai 

keberhasilan atau kegagalan suatu program atau 

kegiatan/subkegiatan.Oleh sebab itu, anggaran berbasis kinerja perlu 

didukung oleh akuntabilitas kinerja yang menunjukkan 
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pertanggungjawaban kementerian negara/lembaga atas keberhasilan 

atau kegagalan pengelolaan dan pelaksanaan misi organisasi dalam 

mencapai tujuan dan sasaran yang dilakukan secara periodik dan diukur 

dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.Agar 

akuntabilitas kinerja dapat berjalan dengan baik diperlukan sistem 

pengukuran kinerja dan sistem pengelolaan kinerja yang dapat bekerja 

secara sinergis. 

6) Pelaporan kinerja 

Langkah akhir dari anggaran berbasis kinerja adalah 

pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam laporan 

akuntabilitas kinerja yang disusun secara jujur, objektif, dan 

transparan.Laporan akuntabilitas kinerja menguraikan tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka 

pencapaian visi dan misi serta berguna sebagai bahan evaluasi atau 

umpan balik bagi pihak pihak yang berkepentingan. 

2.4  Kejelasan Sasaran Anggaran 

Kenis (1979) dalam Putra (2013) menjelaskan bahwa kejelasan 

sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan 

secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat 

dimengerti oleh orang yang bertanggung-jawab atas pencapaian sasaran 

anggaran tersebut.Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat 

untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai 

instansi pemerintah. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan meyebabkan 
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pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam 

bekerja. Hal ini meyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk 

mencapai kinerja yang diharapkan. Abdullah (2003) dalam Bulan (2011) 

menyatakan arah dan kebijakan umum APBD pada dasarnya memuat 

informasi mengenai tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh daerah 

yang bersangkutan dalam tahun anggaran tertentu. Tujuan dan sasaran 

APBD harus disesuaikan dengan lima kriteria sebagai berikut:  

1. Spesifik. Sasaran yang ingin dicapai harus dirumuskan secara spesifik 

dan jelas, tidak menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. 

Sasaran tersebut harus memberikan kepada unit kerja dalam 

merumuskan strategi atau tindakan terbaiknya.   

2. Terukur. Sasaran harus menyatakan dalam satuan ukuran tertentu 

sehingga memudahkan penilaian tingkat pencapaiannya.  

3. Menantang tapi realistis. Sasaran harus menantang untuk dicapai, 

namun tetap realistis dan masih memungkinkan untuk dicapai.  

4. Berorientasi pada hasil akhir. Sasaran harus difokuskan pada hasil atau 

pengaruh akhir yang akan dicapai, bukan pada proses atau cara 

mencapainya.  

5. Memiliki batas waktu. Sasaran sebaiknya menentukan secara jelas 

kapan hasil atau pengaruh akhir yang ditetapkan tersebut akan dicapai. 
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2.5  Partisipasi Anggaran  

Bangun (2009) dalam tulisannya mengemukakan partisipasi sebagai 

suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua pihak atau lebih yang 

mempunyai dampak masa depan bagi pembuat dan penerima keputusan dan 

mengarah pada seberapa besar tingkat keterlibatan aparat pemerintah daerah 

dalam menyusun anggaran daerah serta pelaksanaannya untuk mencapai 

target anggaran tersebut. Sardjito dan Muthaher, (2007) menyebutkan  bahwa 

partisipasi anggaran pada sektor publik terjadi ketika antara pihak eksekutif, 

legislatif dan masyarakat bekerja sama dalam pembuatan anggaran. Anggaran 

dibuat oleh kepala daerah melalui usulan dari unit-unit kerja yang 

disampaikan kepada kepala bagian dan diusulkan kepada kepala daerah, dan 

setelah itu bersama-sama DPRD menetapkan anggaran yang dibuat sesuai 

dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Partisipasi aparat pemerintah daerah 

dalam proses penganggaran pemerintah daerah mengarah pada seberapa besar 

tingkat keterlibatan aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran 

daerah serta pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran. (Syafrial, 2009)  

2.6  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 

a. Definisi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah   

Keputusan Kepala LAN No-239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman 

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 

menjelaskan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah 

perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk 
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mempertanggungjawabkan keberhasilan dan  kegagalan pelaksanaan misi 

organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui 

sistem pertanggungjawaban secara periodik. 

b. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah yang ditetaplan oleh Kepala Lembaga Administrasi 

Negara, pelaksanaan AKIP harus berdasarkan antara lain pada prinsip-prinsip 

sebagai berikut:  

1) Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang 

bersangkutan.  

2) Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-

sumber  

3) daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

4) Menunjukan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan.  

5) Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat 

yang diperoleh.  

6) Jujur, objektif, transparan dan akurat.  

7) Menyajikan keberhasilan/ kegagalan dalam pencapaian sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan.   

Selain prinsip-prinsip tersebut diatas agar pelaksanaan sistem 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih efektif sangat diperlukan 
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komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan 

bertanggungjawab di bidang pengawasan dan penilaian terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

c. Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Selain akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu 

tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi 

tahap-tahap sebagai berikut:  

1) Penetapan perencanaan stratejik.  

2) Pengukuran kinerja.  

3) Pelaporan Kinerja.   

4) Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara 

berkesinambungan.                

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Pelaporan 

KInerja 

Pemanfaatan 

Informasi 

Kinerja 

Pengukuran 

Kinerja 

Perencanaan 

Strategis 
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Sumber : Pusdiklatwas BPKP, 2007 

Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti terlihat pada 

gambar diatas, dimulai dari penyusunan perencanaan stratejik (Renstra) yang 

meliputi penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran serta menetapkan strategi yang 

akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, perencanaan 

stratejik ini kemudian dijabatkan dalam perencanaan kinerja tahunan yang dibuat 

setiap tahun.   

Rencana kinerja ini mengungkapkan seluruh target kinerja yang ingin 

dicapai (output/outcome) dari seluruh sasaran stratejik dalam tahun yang 

bersangkutan serta strategi untuk mencapainya. Rencana kinerja ini merupakan 

tolak ukur yang akan digunakan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan untuk suatu periode tertentu. Setelah rencana kinerja ditetapkan, 

tahap selanjutnya adalah pengukuran kinerja.Dalam melaksanakan kegiatan 

dilakukan pengumpulan dan pencatatan data kinerja.Data kinerja tersebut 

merupakan capaian kinerja yang dinyatakan dalam satuan indikator kinerja. 

Dengan diperlukannya data kinerja yang akan digunakan untutk pengukuran 

kinerja, maka instansi pemerintah perlu mengembangkan sistem pengumpulan 

data kinerja, yaitu tatanan, instrumen dan metode pengumpulan data kinerja.   

Pada akhir suatu periode, capaian kinerja tersebut dilaporkan kepada pihak 

yang berkepentingan atau yang meminta dalam bentuk Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).Tahap terakhir informasi yang termuat 
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dalam LAKIP tersebut dimanfaatkan bagi perbaikan kinerja instansi secara 

berkesinambungan. 

2.7 Anggaran Menurut Pandangan Islam 

Anggaran merupakan alat perencanaan dan pengendalian. Dalam islam 

perencanaan merupakan hal yang sangat penting dijadikan pedoman dan alat 

pengawasan yang efektif dalam upaya mendapatkan keridaan Allah SWT.  

Firman Allah dalam Al Qur’an Surah Lukman ayat 34  

                        

          

Artinya :Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan 

tentang Hari kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan 

mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun 

yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang diusahakannya 

besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dibumi 

mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi 

maha mengenal. 

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia tidak dapat mengetahui 

dengan pasti yang dikerjakannya besok atau yang akan diperolehnya namun 

demikian mereka diwajibkan berusaha.  

Anggaran juga sebagai alat pertanggung jawaban pihak manajemen 

kepada Allah, umat dan ulil ambri atas pengelolaan amanah yang diberikan 
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kepada pelaksananya dalam suatu periode tertentu. Berkaitan dengan 

kewajiban menghitung hak Allah, hak orang lain dan ulil amri yang 

terkandung dalam harta yang dikelola tersebut untuk membuat perencanaan, 

mengendalikan, menjaga amanah tersebut dan menginformasikan secara 

terbuka. 

2.8  Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang berkaitan dengan Pengaruh Penganggaran Berbasis 

Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Partisipasi Anggaran Terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Aparat Pemerintah Daerah sudah dilakukan oleh 

penelitian terdahulu. 

No Peneliti Judul Hasil Penelitian 

1. Ginting 

(2009) 

Pengaruh Partisipasi 

Anggaran dan 

Kejelasan Sasaran 

Anggaran Terhadap 

Kinerja Aparat 

Perangkat Daerah Di 

Pemerintahan 

Kabupaten Karo 

Hasil penelitian yang 

dilakukan dalam penelitian ini 

menemukan bahwa terdapat 

pengaruh secara simultan 

maupun secara parsial 

partisipasi anggaran dan 

kejelasan sasaran anggaran 

terhadap kinerja aparat 

perangkat daerah di 

Pemerintahan Kabupaten Karo. 

2. Indraswari 

Kusumanin

grum(2010) 

Pengaruh Kejelasan 

Sasaran 

Anggaran,Pengendalia

n Akuntansi dan 

Sistem Pelaporan 

Hasil penelitian menunjukan 

pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. 
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terhadap Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah 

3. Herawaty 

(2011) 

Pengaruh Kejelasan 

Sasaran Anggaran, 

Pengendalian 

Akuntansi, dan Sistem 

Pelaporan Terhadap 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah 

Daerah Kota Jambi. 

Secara parsial yang memiliki 

pengaruh negatif yaitu variabel 

variabel X1 (Kejelasan sasaran 

anggaran) dan X2 

(Pengendalian akuntansi). 

Variabel yang mempunyai 

pengaruh positif yaitu variabel 

sistem pelaporan (X3). 

4. Haspiarti 

(2012) 

Pengaruh Penerapan 

Anggaran Berbasis 

Kinerja Terhadap 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah 

Hasil bahwa perencanaan 

anggaran dan pelaporan/ 

pertanggungjawaban anggaran 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintan dan plaksanaan 

anggaran serta evaluasi kinerja 

berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. 

5. Harini  

(2014) 

Kejelasan Sasaran 

Anggaran, 

Pengendalian 

Akuntansi, Sistem 

Pelaporan dan 

Motivasi Kerja  

Dependen: 

Hasil yang diperoleh dari 

penelitian ini adalah bahwa 

kejelasan sasaran anggaran 

terdapat pengaruh positif 

terhadap akuntabilitas kinerja 

pemerintah daerah sedangkan 

pengendalian akuntansi, sistem 
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Akuntabilitas Kinerja 

Pemerintah Daerah 

pelaporan dan motivasi kerja 

tidak berpengaruh terhadap 

akuntabilitas kinerja 

pemerintah. 

 

6. 1Ni Kadek 

Rina 

Primayoni,  

1I Made 

Pradana 

Adiputra, 

2Edy 

Sujana. 

(2014) 

 

Pengaruh Kejelasan 

Sasaran Anggaran dan 

Efektivitas 

Pengendalian Internal 

Terhadap 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah 

(Studi Kasus Pada 

Skpd Kabupaten 

Klungkung) 

 

kejelasan sasaran anggaran 

memiliki  pengaruh yang 

signifikan terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil pengujian 

hipotesis yang menunjukan 

hasil uji t terhadap kejelasan 

sasaran anggaran (X 1) dengan 

nilai probabilitas yaitu sebesar 

0,000 dan nilai t hitung sebesar 

2,056. Berdasarkan hasil 

pengujian tersebut, maka 

hipotesis pertama dalam 

penelitian ini diterima. Karena 

t hitung lebih besar dari t tabel 

yaitu 1,664 atau 2,056 > 1,664, 

maka hasil penelitian berarti 

berpengaruh positif signifikan. 

Hal ini berarti bahwa semakin 

jelas sasaran anggaran daerah, 

maka akan mempermudah 

untuk 

mempertanggungjawabkan 

laporan akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah. 



 

 

35 

 

7. Intan 

Rohmawati 

(2015) 

Pengaruh 

Penganggaran 

Berbasis Kinerja, 

Kejelasan Sasaran 

Anggaran Dan 

Partisipasi Anggaran 

Terhadap 

Akuntabilitas Kinerja 

Aparat Pemerintah 

Daerah 

Menunjukkan hasil bahwa 

Penganggaran berbasis kinerja 

berpengaruh terhadap 

akuntabilitas kinerja ,hasil ini 

dibuktikan dengan nilai 

signifikansi lebih kecil dari5% 

(0,019< 0,05),sehingga 

hipotesis pertama diterima. 

Artinya penganggaran berbasis 

kinerja yang baik, maka akan 

mengakibatkan akuntabilitas 

kinerja juga akan menjadi 

meningkat. Kejelasan sasaran 

anggaran berpengaruh terhadap 

akuntabilitas kinerja, hasil ini 

dibuktikan dengan nilai 

signifikansi lebih kecil dari 5% 

(0,027< 0,05). Sehingga 

hipotesis kedua diterima. 

Artinya semakin baik dan ada 

kejelasan sasaran anggaran, 

maka akuntabilitas kinerja juga 

akan semakin meningkat. 

Partisipasi anggaran 

berpengaruh terhadap 

akuntabilitas kinerja, hasil ini 

dibuktikan dengan nilai 

signifikansi lebih kecil dari 5% 

(0,044< 0,05). Sehingga 

hipotesis ketiga diterima. 
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Artinya maksimalnya 

partisipasi anggaran akan 

menjadikan semakin maksimal 

juga akuntabilitas kinerja. 

2.9 Kerangka Pemikiran  

Konsekuensi dari penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi 

adalah terjadi reformasi penganggaran daerah dari anggaran tradisional yang 

bersifat line-item dan incremental menjadi anggaran berbasis kinerja. 

Anggaran berbasis kinerja  adalah sistem penganggaran yang berorientasi 

pada output organisasi dan berkaitan sangat erat terhadap visi, misi dan 

rencana strategis organisasi. Anggaran berbasis kinerja mempunyai program 

prioritas.Program prioritas adalah program yang berorientasi pada 

kepentingan publik. Visi, misi, sasaran, program dan kegiatan yang 

merupakan elemen anggaran berbasis kinerja menyebabkan anggaran berbasis 

kinerja perlu menterjemahkan tujuan kedalam sasaran yang lebih terukur, 

sasaran kedalam program, dan program kedalam kegiatan dengan output 

terukur.   

Dalam rangka penerapan otonomi daerah dan desentralisasi, 

penganggaran berbasis kinerja diterapakan untuk mendukung terciptanya 

kinerja instansi pemerintah daerah. Keterkaitan antara penganggaran berbasis 

kinerja dengan kinerja instansi pemerintah daerah dapat dilihat dalam 

pernyataan Bastian (2005:54) bahwa upaya untuk menciptakan pengelolaan 

anggaran berbasis kinerja diharapkan akan mampu memenuhi berbagai 

tuntutan dan kebutuhan masyarakat, yaitu terbentuknya semangat 
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Anggaran Berbasis Kinerja 

desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses 

penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan 

keuangan daerah pada khususnya.   

Anggaran yang ditetapkan merupakan pegangan dalam pelaksanaan 

kegiatan pemerintah sehingga tercapainya anggaran berarti tercapainya 

sasaran pemerintah daerah. Maka dari itu, anggaran harus berkualitas dan 

realistis dan adanya pengendalian yang efektif sehingga dapat meningkatkan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang lebih baik dapat lihat dari 

bagan dibawah ini : 

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

2.10 Pengembangan Hipotesis Penelitian 

a) Anggaran berbasis kinerja 

 Anggaran berbasis kinerja ( Perfomance based budgeting ) pada 

 dasarnya adalah sebuah sistem penganggaran yang berorientasi pada 

Partisipasi Anggaran 

Kejelasan Sasaran 

Anggaran 

Akuntabilitas kinerja 

Instansi Pemerintah 
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 output. Menurut Abdul Halim (2007:177) mengartikan Anggaran Berbasis 

 Kinerja adalah Anggaran berbasis kinerja merupakan metode 

 penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang 

 dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang 

 diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapain hasil dari keluaran 

 tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada 

 setiap unit kinerja. 

 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Syambudi Prasetia Bahri 

 (2012) yang berjudul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja 

 Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Instansi Pemerintah ( Studi Pada 

 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon ). 

 Berdasarkan Hasil pengujian Hipotesis terbukti terdapat pengaruh yang 

 signifikan antara pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap 

 akuntabilitas publik.Hal tersebut didukung dengan penelitian yang 

 dilakukan oleh Komang S E, Made Pradana A, Nyoman Ari S 

 D.2014.Dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Penerapan Anggaran 

 Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

 Daerah (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota 

 Singaraja).Penelitian ini termasuk dalam penelitian dengan pendekatan 

 kuantitatif.Berdasarkan uji parsial yang telah dilakukan telah 

 membuktikan bahwa hipotesis diterima atau anggaran berbasis kinerja 

 berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. 
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 H1: Anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja 

 instansi pemerintah. 

b) Kejelasan Tujuan Anggaran  

  Direktorat Jendral Otonomi Daerah (2001) dalam Abudullah 

 (2005) menyatakan bahwa arah dan kebijakan umum APBD pada 

 dasarnya memuat informasi mengenai tujuan (goals) dan sasaran 

 (objectives) yang akan dicapai oleh daerah yang bersangkutan dalam tahun 

 anggaran tertentu. Kedua komponen arah dan kebijakan umum APBD ini 

 merupakan jawaban atas “where do we want to be” dalam proses 

 perencanaan strategis. Tujuan merupakan arah (direction) yang akan

 menunjukkan batas-batas (milestones) sejauh mana tujuan yang telah 

 ditetapkan dapat dicapai.  

 Ni Kadek A, Ni Luh Gede E S, Ni Kadek S. 2014. Dalam 

 penelitianya  yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan 

 Sasaran Anggaran, Dan Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap 

 Kinerja Manajerial SKPD di Kabupaten Klungkung.Desain penelitian 

 yang  digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

 kuantitatif.Penelitian ini  mengambil lokasi di Kabupaten Klungkung. 

 Populasi dalam penelitian ini  yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah 

 (SKPD) yang ada di Kabupaten  Klungkung yang terdiri dari 30 

 SKPD, sedangkan sampelnya berjumlah 60  orang yang terdiri dari 

 kepala/pimpinan SKPD dan satu orang kepala sub  bagian keuangan dari 
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 masing-masing SKPD. Berdasarkan hasil penelitian hasil menunjukan 

 bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh  signifikan positif 

 terhadap kinerja manajerial SKPD yang ada di  Kabupaten

 Klakung.Hal tersebut didukung dengan penelitian yang  dilakukan oleh 

 Luh Putu Pitesa W, Ni Kadek S, dan Anantawikrama Tungga A. 2014. 

 Dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Karakteristik Tujuan 

 Anggaran dan Pengawasan Intern Terhadap Kinerja Satuan Kerja 

 Perangkat Dearah Kabupaten Bangli.Hipotesis pada penelitian ini 

 dilakukan analisis regresi berganda dengan mengunakan uji 

 determinasi (R2), uji parsial (t), dan  uji simultan (F). Berdasarkan hasil uji 

 data pada tabel 2, secara statistik membuktikan bahwa partisipasi anggaran 

 dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap 

 kinerja SKPD. Hal tersebut di buktikan dari nilai koefisien regresi (β) 

 positif sebesar 0,169 dan berada pada taraf signifikan 0,002 < 0,05.  

 H2: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas 

 kinerja instansi pemerintah.  

c) Partisipasi Anggaran   

 Argyris (1964) dalam Nor (2007) menyatakan bahwa partisipasi 

 sebagai alat untuk mencapai tujuan, partisipasi juga sebagai alat untuk 

 mengintegrasikan kebutuhan individu dan organisasi. Sehingga partisipasi 

 dapat diartikan sebagai berbagi pengaruh, pendelegasian prosedur-

 prosedur,keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan suatu 
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 pemberdayaan. Partisipasi yang baik membawa beberapa keuntungan 

 sebagai berikut: (1) memberi pengaruh yang sehat terhadap adanya 

 inisiatif, moralisme dan antusiasme, (2) memberikan suatu hasil yang lebih 

 baik dari sebuah rencana karena adanya kombinasi pengetahuan dari 

 beberapa individu, (3) dapat meningkatkan kerja sama antar departemen, 

 dan (4) para karyawan dapat lebih menyadari situasi di masa yang akan 

 datang yang berkaitan dengan sasaran dan pertimbangan lain Irvine (1978) 

 dalam  Nor  (2007).  

 Munawar (2006) menemukan bahwa karakteristik tujuan anggaran 

 dengan variabel partisipasi anggaran berpengaruh secara signifikan 

 terhadap perilaku, sikap dan kinerja aparat pemerintah daerah di 

 Kabupaten Kupang. 

 H3: Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja 

 instansi pemerintah. 

d) Akuntabilitas   

  Istilah Akuntabilitas berasal dari istilah bahasa inggris 

 accountability yang berarti pertangungjawaban atau keadaan untuk 

 dipertanggung jawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggung 

 jawaban.Menurut Mardiasmo (2009:20) mengartikan Akuntabilitas publik 

 adalah kewajiban seorang pemegang amanah untuk memberikan 

 informasi, pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan 

 mengungkapan segala aktifitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya 
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 kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk 

 meminta pertanggungjawaban tersebut. 


